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Lloc de realització: Can Foix
Inclou: 
 
- Material de l’activitat
- Material pel taller
- Monitors matí i tarda
- Estada a la casa
- Treball previ enviat a l’escola
- Dossier per mestres

 
Horari: Matí de 10h a 13.30h
     Tarda de 14.30h a 16h
Possibilitats d’adequar l
necessitats de cada grup. Consulta prèvia abans de la 
sortida 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fets i conceptes

 
• L’animació i la motivació a 
través de personatges
• Descoberta de l’
• L’ecosistema mediterrani

 
Exploradors intrèpids i atrevits a la recerca d’una 
llegendària pedra màgica
nostres sortides estan lligades i relacionades a 
través d’un eix d’animació; situem els nens i 
nenes al bell mig d’una hist
són els protagonistes 

PROGRAMACIÓ
 
10.00h –Arribada a la casa i 

presentació dels monitors/es
11.00h –Esmorzar amb mestres
11.30h –Presentació amb 

grups 
12.00h –El Joc de la Serp
13.30h –Dinar amb mestres
14.30h –taller de l’espalmatòria i 

lliure 
16.00h –Cloenda i retorn a l’autocar

ESTELA PERDUDA   -     Cicle inicial i cicle mitjà

 

Lloc de realització: Can Foix,  

Material de l’activitat 
pel taller 

Monitors matí i tarda 
Estada a la casa 
Treball previ enviat a l’escola 
ossier per mestres 

Horari: Matí de 10h a 13.30h 
Tarda de 14.30h a 16h 

Possibilitats d’adequar l’activitat i els horaris a les 
tats de cada grup. Consulta prèvia abans de la 

Fets i conceptes Procediments

’animació i la motivació a 
e personatges 

’entorn 
ecosistema mediterrani 

• El joc com a element 
educatiu 
• L’ Observació directa del 
bosc i el descobriment dels espais 
naturals 
• El respecte cap al medi 
natural 
• Activitats lúdiques i 
engrescadores 

i atrevits a la recerca d’una 
màgica. Les activitats de les 

nostres sortides estan lligades i relacionades a 
través d’un eix d’animació; situem els nens i 
nenes al bell mig d’una història en la qual ells 

PROGRAMACIÓ 

Arribada a la casa i 
presentació dels monitors/es 
Esmorzar amb mestres 
Presentació amb animació i 

El Joc de la Serp. 
Dinar amb mestres 

espalmatòria i joc 

da i retorn a l’autocar 

icle inicial i cicle mitjà 

a les 
tats de cada grup. Consulta prèvia abans de la 

Procediments 

El joc com a element 

Observació directa del 
i el descobriment dels espais 

El respecte cap al medi 

Activitats lúdiques i 


